Available online at http://jgu.garmian.edu.krd

Journal of University of Garmian
https://doi.org/10.24271/garmian.22090228

حدلية العالقة بيى إلاحباط ويزعة الاحتجاج
لدى الشباب الكوردستاًي (ثحليل سوسيولوجي)
ِبذ الحمُذ ِلي ظُّذ البرصهجي
ـابش ِلي خعً الحشٍشي
ٜعم ِلم الاظخماُ١ //لُت آلاداب  //ظامّت ـالح الذًً
املستخلص:
بن الخمشد والاخخجاط ٌاهشة بوعاهُت وجاسٍخُت ِش٘تها ظل اإلاجخمّاث والشٝا٘اث البؽشٍت اإلاخخلٙت،

Article Info

وجخمحز هزه الٍاهشة بٝذستها ِلى خلخلت البيُاث ؤلاظخماُِت والعُاظُت والشٝاُ٘ت ،الظُما بيُاث ألاهٍمت
التي جدعم بجزِاتها العلىىٍت والاظدبذادًت.
ً
ً
وَؽهذ الّشا ٛوبٜلُم ١ىسدظخان ِ -لى العىاء  -جىامُا ملحىٌا ألؼ٣ا ٥وـىس ؤلاخخجاظاث في
العىىاث ألاخحرةٙ٘ ،ي ؤ٠ثر مً مىاظبت ٌهشث الحش١اث ؤلاخخجاظُت وهي جماسط ّ٘لها الخىذًذي ٠شد
ّ٘ل ِلى لٕىواث ظُاظُت وبظخماُِت وبٜخفادًت وهٙعُت ،واهخ٣اظاث خٝىُٜت ،مً وشٗ (الذولت) ؤو
ٔحرها ،لّل ؤبشصها والتي ؤـبدذ جىٙى ِلى العىذ ماًخّل ٞبعلعلت ؤلاخٙاٜاث التي ؤ٘شصتها عجض
الىخبت العُاظُت مً جٝذًم البذائل والحلى ٥للمّمالث التي ؤـبذ اإلاجخمْ ًخخبي ٘يها والتي بهتهذ الى
بشوص ؤهماه ظلىُ٠ت مخّذدة ومّبرة ًِ هضِاث اخخجاظُت ـاسخت لذي الؽباب خاـت اإلادخجحن ،مً
ٜبُل السخي والخزمش والخمشد بصاء الىا ْٜالاظخماعي واإلاخذهىس بعبب اهدؽاس البىالت وظىء الخذماث،
والتي ٌهشث ِلى بزشها الّذًذ مً الاهدشا٘اث العلىُ٠ت واإلاؽ٢الث الاظخماُِت ،بحن ٘ئاث وٜىاِاث
واظّت مً الؽباب١ ،اإلدمان وؤلاهخشاه في ِفاباث العشٜت وؤحعاُ ٌاهشة الخىشٗ والّى.ٚ
وِلُه٘ ،إن هزه الذساظت تهذٗ الى جٝذًم سئٍت ظىظُىلىظُت خى ٥ظذلُت الّالٜت بحن الؽّىس
باإلخباه والجزِت الاخخجاظُت لذي الؽباب ال٣ىسدظخاوي وجدلُل ألاظباب ال٣امىت وساء هزه الٍاهشة
والتي جبذو للّذًذ مً اإلاشاٜبحن والباخشحن حعخىظب البدض بالىٍش بلى ما ًجشي مً جدىالث ظُاظُت
ً
ً
ً
ظشَّت مدلُا وبٜلُمُا وختى دولُا.
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املقدنة. :

ًخخل ٚالىاط ُ٘ما بُنهم في مذي ما ًخدملىهه مً بخباه ،ول٣ل
٘شد معخىي مّحن مً ؤلاخباه ،ال ٌعخىُْ ؤن ًخدمل بخباوا ؤِلى
مىه في الذسظت ،وبن صاد ؤلاخباه ًِ معخىي مّحن ٌهشث لذي الٙشد
هضِاث اخخجاظُت ١امىت (مُى ٥واظخّذاداث ظعمُت  -هٙعُت
ً
ً
وِٝلُت وِاوُٙت) ،او سبما جترظم ظلىُ٠ا (خشُ٠ا) ٠إظلىب د٘اعي
ًيخهجه الٙشد اإلادبي لخخ ُٚٙما ًيؽإ ًِ رل ٤ؤلاخباه مً؛ جىجش،
ٜل ،ٞاظدُاء ،امخّاك ،ؤلم هٙس ي ،خُض حّخبر ٠مُت ؤلاخباه الىاؼئت
ًِ بؼباُ خاظاث الٙشد وجد ُٞٝؤهذا٘ه دالت ِلى زالر مخٕحراث هي:
مذي ؤهمُت الحاظت اإلادبىت ِىذ الٙشد ،ومذي ؤلاِاٜت التي ًىاظهها
والتي جادي بلى بخباوه ،زم ِذد اإلاشاث التي ًٙؽل ٘يها الٙشد في
بؼباُ خاظخه ؤو جد ُٞٝؤهذا٘ه ،وِىذها ٜذ ًىظه الٙشد مٝاومخه
لإلخباه بّذوان ِلى مفذس ؤلاخباه وٜذ ًىظهه ِلى هٙعه ،وٍخىٜٚ
رلِ ٤لى ٜىة الّىامل التي جدى ٥دون جىظُه الّذوان بلى ؤي مً جل٤
الىظهخحن ،وبرا حعاوث ٜىة ال ٚ٢التي جدى ٥دون جىظُه الّذوان بلى
ؤي مً جل ٤الىظهخحنُ٘ ،فبذ اخخما ٥جىظُه الّذوان لذ الزاث
ؤٜىي في خا ٥اِخٝاد الٙشد ؤهه معاو٘ ًِ ٥ؽله (بخباوه).
هيكلية الدراسة:
جخ٣ىن الذساظت الحالُت في هُ٣لُتها مً ؤسبّت ٘فى ٥ؤظاظُت ٘مال
ًِ اإلاٝذمت وٜائمت اإلافادس ،و١الخالي:
الفصل ألاول :ؤلاواس الّام للذساظت.
الفصل الثاًي :ؤلاواس الىٍشي للذساظت.
الفصل الثالث :ظذلُت الّالٜت بحن "ؤلاخباه" و"هضِت الاخخجاط"
لذي الؽباب (جدلُلها ومىاٜؽتها).
الفصل الاابعِ :شك هخائج الذساظت بظخيخاظاتها وجىـُاتها.
الفصل ألاول :إلاطار العام للدراسة
ً
أوال :نشكلة الدراسة:
ًىـ ٚاإلاجخمْ الّشاقي واإلاجخمْ ال٣ىسدظخاوي بإنهما مً اإلاجخمّاث
ُ ََ
اإلاإصومت واإلاُ َ
عخلبت ،و١لها جىـُٙاث راث دالالث جدلُلُت
دبىت واإلا
وجٙعحرًت مُٙذة٘ ،الٙشد (الؽاب) الّشاقي الُىم ج٢ٙحره ؤصماحي البيُت،
ً
ً
ًشي في الحشٍت وهما وفي الىهم خشٍتٌ ،ؽّش بعجضه ًِ اإلاؽاس٠ت
العُاظُت الٙاِلت في ؤخذار بالده ،ال ٌعخىُْ ؤن ٌٕادس ِٝذة ١ىهه
"سهُىت" لٝىي ١اسحت ختى في خا ٥الُٕاب اإلاىلىعي لخل ٤الٝىي
(هٍمي.)0 :0202،
والىدُجت ظُل ١امل مً الؽباب اإلادبىحن ؤـبذ ًمأل اإلاجخمْ الّشاقي
وال٣ىسدظخاوي ِلى العىاء ظشاء ألاولاُ ؤلاظخماُِت وؤلاٜخفادًت
ّ
اإلاتردًت ،واوّذام اإلاعاواة في الحفىِ ٥لى الٙشؿ اإلاخاخت ،ؤُاب

ؼبه جام للبرهامج الح٣ىمي بصاء ظُاظت الدؽُٕل الّام ،الى ظاهب
ؤهٍمت جدترم خٝى ٛاإلاىاوىحن وآساءهم.
خُض ؤـبدذ الحُاة في هٍش ؤٔلبُت الؽباب ال٣ىسدظخاوي ال جىا،ٛ
بّذ ؤن اسجبىذ في ؤرهانهم بالّى ٚاإلاعدؽشي ،واوّذام ٘شؿ الّمل،
ّ
والخٙسخ ؤلاظخماعي ،وؼُىُ الخخل ٚفي مٙاـل
واإلاعخٝبل اإلاجهى،٥
ً
اإلاجخمْ ،مما دْ٘ ال٢شحرًً منهم بلى الهجشة بدشا ًِ ألامً و٘شؿ
الّمل.
وِلُه٘ ،ةن وا ْٜالحشمان والٝٙش ؤـبذ –و٠ما ًالخَ – ٌعاهم
بؽ٣ل خىحر في صٍادة خالت ما ٌعمى بالدؽشرم الاظخماعي ،وجادي خالت
الحشمان (الذائم واإلااٜذ) ًِ الحٝى ٛواإلاىاوىت ،وما ًفاخبها مً
مؽ٢الث اظخماُِت ولٕىواث اٜخفادًتِ ،لى بـابت ٔالبُت
الؽباب اإلاخّىل واإلاعدبّذ ،بدالت مً ؤلاخباه الؽذًذ اإلاضمً،
وخالت مً ِذم الشٝت بالىٙغ ،وخاـت لذي خملت الؽهاداث
الجامُّت ،مما ًذّ٘هم هزا الؽّىس  -بّذ ؤن وـل الى معخىي
ً
الٕلُان  -بلى الخ٢ٙحر ظذًا باالهخٝام مً اإلاجخمْ الزي ًش٘ن مىدهم
ً
٘شـت الِّؾ ال٢شٍم٠ ،ما وٍذّ٘هم هزا الؽّىس بلى الخ٢ٙحر ظذًا
باإلاؽاس٠ت واإلاعاهمت في ١ل وؽاه اخخجاجي ٌعهم في صٍادة المٕي
ِلى الىٍام ؤو اليع ٞالّام ٠شد ّ٘ل ِلى وا ْٜالحشمان والتهمِؾ.
ّ
وَّخٝذ –الباخشان -ؤن اإلاؽ٣لت الشئِعت في الذساظت الحالُت جخمشل
في ظذلُت الّالٜت بحن الؽّىس بالعجض وؤلاخباه ،ووبُّت الجزِت
ؤلاخخجاظُت لذي الؽباب ال٣ىسدظخاوي ،لزا ومً هزا اإلاىىلٞ
باإلم٣ان وشح الدعائالث الخالُت:
 .0ماهي ماؼشاث الؽّىس باإلخباه لذي الؽباب
ال٣ىسدظخاوي؟
 .0ماهي ماؼشاث الجزِت الاخخجاظُت لذي الؽباب
ال٣ىسدظخاوي؟
 .3ما ِالٜت الؽّىس باإلخباه بالجزِت ؤلاخخجاظُت لذي
الؽباب ال٣ىسدظخاوي؟
ً
ثاييا :أسباب اختيار املوطوع :جخلخق مبرساث اخخُاس مىلىُ
الذساظت في الىٝاه الخالُت:
 .0ؤلاخعاط والؽّىس بمؽ٢الث الؽباب بد٢م الٝشب منهم،
٘مال ًِ مماسظت وٌُٙت الخذسَغ مً ٜبل الباخشان ١ىنها
وٌُٙت دائمت الاخخ٣ا ٟبؽشٍدت الؽباب.
 .0الشٔبت في بلا٘ت وبزشاء الترار الّلمي والاظخماعي -
الىٙس ي ،خفىـا بّذ ما جم مالخٍخه  -بدعب بوالُ
الباخشان ،-مً هذسة إلاشل هزه الذساظاث الىاُّٜت التي
حّمل ِلى بخُاء الىٍشٍاث الٝذًمت لخّ٢عها ِلى الىا،ْٜ
وبظٝاوها ِلى ما هى خذًض.
ً
ّ
ؤهمُت الذساظت الحالُت
ثالثا :أههية الدراسةً :م ً٢جلخُق
بالىٝىخحن الخالُخحن:
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 .1جيبْ ألاهمُت الّلمُت لهزه الذساظت مً ؤهمُت الٙترة الشاهىت
التي جمش بها اإلاجخمْ ال٣ىسدظخاوي في الّشا ٛوالتي حععى ٘يها
مىٍماث وظماِاث مخىش٘ت الى مداولت بًجاد سٕشاث ٘يها
بهذٗ بظخمالت ِٝى ٥وِىاو ٚؤ٘شاده وبظتهذا٘ه ،بالخالي
خل ٞخالت مً ِذم الخماظ ٤وؤلاظخٝشاس اإلاجخمعي ومً زم
الىُل مً ؤلاظخدٝاٜاث الٝىمُت والىوىُت للؽّب
ال٣ىسدظخاوي ،و٠ىدُجت مترجبت ِلى رل ،٤جىامى لذي ٘ئاث
واظّت مً ؤ٘شاده ،الؽّىس بالٕبن والٍلم وؤلا٘خٝاس الى
ً
اإلاعاواة وؤلاهفاٗ ،مما ؤهخج ؼّىسا لذي الٕالبُت منهم
ً
بالعجض والٙؽل والاخباه ،وٜذ َ
ِبروا ِنها ِالهُت – وماصالىا -
بالسخي والخزمش والذْ٘ باججاه بٜامت اإلاعحراث والىٜٙاث
والاِخفاماث وؤلاخخجاظاث.
٠ .2ما وجبرص ؤهمُت الذساظت ،مً ١ىن وا ْٜؤلاخخجاظاث
الؽبابُت حّذ خُٝٝت واُّٜت وملمىظت في مجخمّىا
ال٣ىسدظخاوي ،ومْ رل٘ ٤ةن هىا ٟهذسة في الذساظاث
الاظخماُِت اإلاُذاهُت التي ؤظشٍذ خى ٥هزا اإلاىلىُ في ِالٜخه
بماؼشاث ؤلاخباه .خُض ؤن اإلاىا ٜٚؤلاخخجاظُت  -الؽبه
الُىمُت  -التي حؽهذه ِمىم اإلاذن واإلاداٍ٘اث – وبن جً٢
بؽ٣ل مخٝىْ  -في الاٜلُم بإؼ٣الها اإلاخخلٙت لم ًيؽإ ظضا٘ا ؤو
دون ظبب ،بل له ؤظبابه وِىامله اإلاىلىُِت ،وبن مّش٘ت
ؤظباب الٍاهشة وظزوسه ،وِالٜخه بالؽّىس باإلخباه مً
مىاحي الحُاة الاظخماُِت والىٙعُت والعُاظُت وؤلاٜخفادًت،
حّذ ٔاًت في ألاهمُت لخدذًذ وش ٛمىاظهتها ،مً خال ٥ظً
الدؽشَّاث والمىابي وؤلاظشاءاث التي جدى ٥دون خذوزه في
اإلاجخمْ.
ً
رابعا؛ هدف الدراسة :جدذد هذٗ الذساظت في مداولت ؤلاظابت ِلى
الدعائالث البدشُت مً خال ٥جدلُل الّالٜت الجذلُت بحن الؽّىس
باإلخباه والجزِت الاخخجاظُت لذي الؽباب ال٣ىسدظخاوي وِلى الىدى
آلاحي- :
 .0الخّشٗ ِلى ماؼشاث الؽّىس باإلخباه لذي الؽباب
ال٣ىسدظخاوي؟
 .0الخّشٗ ِلى ماؼشاث الجزِت الاخخجاظُت لذي الؽباب
ال٣ىسدظخاوي؟
 .3ال٢ؽ ًِ ٚوبُّت ِالٜت الؽّىس باإلخباه بالجزِت
ؤلاخخجاظُت لذي الؽباب ال٣ىسدظخاوي.
ً
خانسا؛ ثحديد نفاهيو الدراسة:
 .1إلاحباطFrustration :
هى خالت هٙعُت جترجب ِلى بِاٜت العلى ٟهدى هذٗ ؤو بؼباُ
ً
خاظت ؤو داْ٘ ،وسبما ً٣ىن الّائ ٞخاسظُا مً بِئت مّادًت ،ؤو ٌشوٗ

ً
بظخماُِت ٔحر مىاجُت ،وسبما ً٣ىن داخلُا هدُجت ٜفىس في الصخفُت
ؤو ـشاِاث هٙعُت ؤو مؽاِش الزهب (الحٙني.)061 :0222 ،
٠ما وَّشٗ ؤلاخباه :بإهه ٘ؽل اإلاشء في بسلاء دواّ٘ه ؤو بؼباُ
خاظاجهُ٘ ،يؽإ ًِ رل ٤خالت مً الخىجش الىٙس ي ؤو الخإصم الىٙس ي
ًىلِ ٞليها " ؤلاخباه" وٜذ ًىجم ًِ بصدًاد الخىجش الىاش ئ ًِ
ؤلاخباه ٌىاهش هٙعُت وؤظالُب جىاُ٘ٝت ؼارة جخخل ٚباخخالٗ
ألاشخاؿ والٍشوٗ اإلادُىت (اإلالُجي.)24 :0222 ،
وٍدذد (بذوي )0645 ،هزا اإلاٙهىم بإهه " الحُلىلت دون الٙشد
وجد ُٞٝسٔبخه اإلاادًت ؤو اإلاّىىٍت ظىاء ١ان لهزه الشٔبت ما ًبرسها ؤو
ال ،وٍفاخب رل ٤لشب مً الحعشة وخُبت ألامل ،وٍترجب ِلى ٘ؽل
الٙشد في بؼباُ خاظاجه اججاهه هدى ظلىِ ٟذواوي  aggressionؤو
َْ
الخش ِبُذ  fixationؤو الاوسحاب مً اإلاىٜٚ
اهىىائي  regressionؤو
( resignationبذوي.)042: 0645 ،
وبذوسهما ٌؽحر ١ل مً (الٕباسي ،وؤبى ؼّحرة )0202 ،الى ؤلاخباه
بإهه " خالت اهّٙالُت ٔحر ظاسة ٜىامها الؽّىس بالٙؽل وخُبت ألامل
جخممً بدسا ٟالٙشد بىظىد ِٝباث جدى ٥دون بؼباِه إلاا ٌععى بلُه
مً خاظاث ودواْ٘ (الٕباسي ،وؤبى ؼّحرة.)330 :0202 ،
 .2النزعة إلاحتجاحيةTendency protest :
النزعة Tendency :وحّشٗ بإنها الحالت الذاخلُت للٙشد للجزوُ
الى الُٝام بعلىُ٠اث مُّىت (اإلاعجم الىٙس ي الىبي0225 ،
َ
 .)336:وهي ؤًما خالت ؼّىسٍت مصحىبت بشٔبت ِاسمت ججاه
ش يء ما (٠ ،)ontology.birzeit.eduزلً ٤زهب (ـلُبا) ،الى
اِخباسها مُل وخش٠ت ،وحؽمل الحاظت ،والؽهىة ،والٕشٍضة
والشٔبت ،ؤحرها مً اليؽاه الخلٝائي .وٍٝعمه (ـلُبا:0224 ،
 )133الى:
 )0هضِاث شخفُت ( )tendency personalsوهي التي
تهذٗ الى جد ُٞٝمفلحت ـاخبها.
 )0هضِاث ٔحرًت ( )tendency altruistsوهي التي جذْ٘
الٙاِل الى جد ُٞٝمفالح آلاخشًٍ.
 )3هضِاث ِالُت ) )tendency superetitiveوهي التي تهذٗ
الى جدٔ ُٞٝاًاث مجشدة ؤِلى مً الٕاًاث الٙشدًت ؤو
ؤلاظخماُِت.


إلاحتجاج The protest :في ٜامىط اإلاّاوي حّني اِتراك
َ
ْ
ْ
واظ ِد ْى٣اس ،بِالن َس٘ن ومٝاومت .ووبٝا لـ
( )ar.wikipedia.orgهى وشٍٝت للخّبحر ًِ سؤي ظماِت
ً
ؤو خضب ظُاس ي ؤو شخق ،وٍ٣ىن ِادة في مىىٝت راث
ؼهشة واظّت لخىـُل الفىث بلى ؤٔلب ؼشائذ اإلاجخمْ.

ً
برا ،وِلى و٘ ٞما ر٠ش ؤِاله٘ ،إن " النزعة إلاحتجاحية" هي
بظخّذاداث ظعمُت وِٝلُت وهٙعُت ؼّىسٍت ١امىت لذي الٙشد
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ججّله في خالت جإهب واظخّذاد هدى الُٝام بعلىُ٠اث مُّىت ًخٙاِل
وٍخإزش خا ٥اـىذامها بمى ٜٚؤو ِائ ٞجدى ٥دون جد ُٞٝمفالحه
وسٔباجه.
الفصل الثاًي :إلاطار الٌظاي للدراسة
ؼهذث البدىر والذساظاث ؤلاظخماُِت خى ٥الٍىاهش الاظخماُِت
ً
والىٙعُت ١الؽّىس باإلخباه ،والجزِت هدى الاخخجاط والخمشد ـىسا
ً
وؤؼ٣اال مخخلٙت مما اوظذ مّها جىظهاث هٍشٍت مخّذدة ّ
٘عشث
الٍاهشة ،وخاولذ ١ل واخذة منها جٙعحرها و٘ ٞمىهجُت ومّاًحر
ُ
ّ
وؤظغ مُّىت ،بال ؤنها الخٝذ في هٝاه مؽتر٠ت منها ؤن الّالٜاث
الٝائمت بحن الىاط لها ب٘شاصاتها الىاُّٜت التي جٍهش بفىسة مٙالالث
وـشاِاث بحن الىاط ظىاء مً هاخُت اإلاعاولُاث ؤو الحٍىً اإلاادًت
ؤو الىٙىر ؤو الىلْ اإلاّىىي الىٙس ي.
ً
ّ
ومً ؤظل جىلُذ ؤبّاد هزه اإلاعإلت – ِلمُا٘ -ال بذ مً الاوالُ
ِلى هٍشٍاث ّ
جفذث للٍاهشة ،وٜذ اسجإي -الباخشان -هىا التر٠حز ِلى
مجمىِت مُّىت مً الخىظهاث الىٍشٍت اإلاٙعشة لـ "ؤلاخباه" و"هضِت
الاخخجاط" و١اآلحي:
 .1ارماناى الٍسبيRelative Deprivation :
ٌؽحر مٙهىم "الحشمان اليعبي" بلى ؤن الىاط ًدخجىن وٍخمشدون
ِلى ؤولاِهم لِغ بخإزحر اإلاّنى "اإلاىل "ٞللحشمان ،ول ً٢ألنهم
ً
ٌؽّشون بالحشمان وعبت بلى مٝاٌعاث ًجشونها مْ ؤولاُ ؤ٘شاد ؤو
ظماِاث ؤخشي (هٍمي)0: 0202،
وفي ٠خابهما "ِلم الاظخماُ العُاس ي" (ً )0650ىضح ١ل مً
"سوبشث دوط وظىن هُىص" ()Robert E. Dowse, John A. Hughes
٘٢شة الحشمان اليعبي ِلى الىدى الخالي:
بن الىاط ًمٙىن ُٜمت ِلى ٠شحر مً ألاؼُاء في الحُاة الاظخماُِت
مشل الثروة ،واإلا٣اهت ،والٝىة ،وألامً ،واإلاعاواة ،والحشٍت  ،...وِىذما
جدبي جىّٜاتهم لخد ُٞٝجل ٤الُٝم ؤو ُٜمت واخذة ًخىلّىن بليها؛
٘ةن خالت مً ِذم الشلا والٕمب والّذاء جدؽ٣ل ،وهزا اإلاىٜٚ
ٌّشٗ بـ "الحشمان اليعبي" وَؽحر بلى "الخىجش الزي ًيؽإ مً الخماسب
بحن ما ًيبغي ؤن ً٣ىن ً
ّ٘لُا ُ٘ما ًخّل ٞبةؼباُ الُٝم الجمُّت ،وما
ؤلاظخماعي)
(الىاْٜ
في
بالّٙل"
١ائً
هى
(.)Dowes&Hughes,1982:412
٘الحشمان ًٍُهش راجه بؽ٣ل معخمش ًِ وشٍ ٞخشمان ألا٘شاد
وعجضهم (بخباوهم) ًِ الاٜتراب مً الىظائل التي حّىد ِليهم
باإلاىاْ٘ مٝاسهت بأخشًٍ لذيهم ٘ائن مً الىظائل واإلاىاْ٘ ،وهزا ما
ً
ً
ًجّل الحشمان وعبُا ،خُض ً٣ىن اإلاشء مدشوما ٘ٝي باإلاٝاسهت مْ
ؤِماء آخشًٍ في اإلاجخمْ راجه ،ومً خُض مذي مٝذسجه ِلى الخماهي
مْ ولّهم ،ولزلً ٤ىٍش بّن الّلماء بلى الاٜفاء الاظخماعي
ً
ً
ً
ً
ً
باِخباسه خشماها وعبُا مضمىا٘ ،الٙشد ً٣ىن مٝفُا اظخماُِا لمً

ً
هزا الىشح برا ١ان ٌشٗ الحشمان معخمشا ،وٍخجه بلى مضٍذ مً
العىء ِبر الىٜذ (.)Bussert, et al., 2007
برن اإلاعإلت الحاظمت في جفىس الحشمان – ٠ما ًشي دوط وهُىص-
جخمشل في " ألا٘٣اس" التي جا٠ذ ؤن الىاط ًمخل٣ىن ٘جىة بحن ما ًيبغي
ً
ؤن ًدفلىا ِلُه ،وما ًدفلىن ِلُه ّ٘ال ؤو ٌّخٝذون ؤنهم
ٌعخىُّىن جدُٝٝه.
ً
٘اإلاالخَ الخاسجي ٜذ ٌّخٝذ ؤن هىا ٟؤؼ٣اال مخٙاٜمت مً الحشمان،
بِىما ٌّخٝذ اإلادشومحن ؤن هزا هى الىٍام الىبُعي لألؼُاء ،ومً هىا
٘ةن الحشمان اليعبي ٌؽحر بلى الذسظت التي ٌؽّش ِىذها الٙشد ؤهه
مدشوم وما ًترجب ِلى رل ٤مً ٔمب وِذاء ( Dowse & Hughes:
.)1982: 412
ُوَ ّ
ّشٗ (جُذ سوبشث ظحر) الحشمان اليعبي بإهه بدسا ٟألا٘شاد
للخىاٜن بحن جىّٜاتهم الُٝمُت ومعخىي ٜذساتهم الُٝمُت ،وجخمشل
جىّٜاتهم الُٝمُت في العلْ ألاظاظُت وٌشوٗ الحُاة التي ٌّخٝذون
ً
بإن لهم خٝا ٘يها ،ؤما ٜذساتهم الُٝمُت ٘خخممً العلْ والٍشوٗ التي
ٌّخٝذون بإنهم ٜادسون ِلى الحفىِ ٥ليها (ظحر.)35 - 34: 0221،
ؤما خى ٥البيُت الخ٣ىٍيُت للمٙهىم٘ ،هىا ٟاجٙا ٛواظْ الُىم بحن
الباخشحن ِلى بن للحشمان اليعبي م٣ىهان ؤظاظُان هما:


إلادراكي ( :)Cognitive C.R.Dوهى اِخٝاد بإن الخىّٜاث ٜذ
اهته٢ذ مشاً( :٥م ً٢ؤن جذس ٟالجماِت الخالّت بإن
الىبٝت الحا٠مت هي اإلاعاولت ًِ خالت خشمانها).

 العاطفي ) :)Affective C.R.Dوهى سد الّٙل الّاوٙي
الٝىي بصاء خالت الالِذالت وٍخممً مؽاِش الٕمب
والعجض والاخباه والسخي والالسلا .ألامش الزي ٜذ ًخىىس
وٍٝىد ألا٘شاد والجماِاث الى جبني خُاس الّىٚ
والاخخجاظاث بإؼ٣الها اإلاخخلٙت ،وهىا جا٠ذ هٍشٍت
الحشمان اليعبي بإن اإلا٣ىن الّاوٙي هى العبب ألاٜشب
لالهخشاه في ؤي ّ٘ل اخخجاجي وٍخىظي الخإزحراث بُّذة
اإلاذي للم٣ىن ؤلادسا١ي (.)Pettigrew,2002:351
وِلُه ٘ان خالت الحشمان لذي الٙشد جفبذ خالت مً الؽّىس
بالٕمب والاظدُاء ِىذما جدبي جىّٜاجه بؽإن العلْ وٌشوٗ الحُاة
ً
التي ٌّخٝذ ؤهه ٌعخدٝهاُ٘ ،فبذ مذ٘ىِا لخّىٍن ِذم اإلاعاواة
هزه ًِ وشٍّ ٞ
جبني خُاس ؤلاخخجاط والّى.ٚ
 .2يظاية "إلاحباط – العدواى:
سبي بّن الّلماء ،ومنهم( ،دوالسد –  ،)Dollardeو(دوب – ،)Doob
و(مُللش –  ،)Millerو(ظحرص –  ،)Searsبحن ؤلاخباه والّذوانٝ٘ ،الىا
بن بدسا ٟاإلاشء ؤو الجماِاث لإلخباه وؼّىسه به ،في اإلاىا ٜٚالتي
ّ
ٌُّا ٛخاللها وـىله بلى هذ٘ه ،هى ما ًخىلذ ِىه الٕمب الزي
ظشِان ما ًخدى( ٥بّذ ؤن ً٢خمل ؼشووه اإلاىلىُِت ٠جزِت ١امىت)،
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بلى ِذوان(اخخجاط) بفشٗ الىٍش ًِ وبُّت هزا الّذوان الؽ٣ل
سٜم (.)0

ّ
ًىضح جٙعحر الّالٜت بحن ؤلاخباه والجزِت
الؽ٣ل سٜم ()0
ً
ؤلاخخجاظُت و٘ٝا لىٍشٍت ؤلاخباه –الّذوان (مفذس الؽ٣لِ :مل
الباخض)
ً
ومً زم ؤلاٗ (بحر١ىٍتز  )Berkowitz -حّذًال في هٍشٍت "دوالسد"
و"مُللش" خىِ ٥الٜت الّى ٚوؤلاخباه بالّذوان (ؤلاخخجاط)ٝ٘ ،ا٥
بن اإلاهم ،هىا ،لِغ مجشد الؽّىس بالٕمب ،بل رل ٤ؤلاخباه الزي
ً ًّ
ِاما باالظخّذاد والجزِت هدى الّذوان (ؤلاخخجاط) ،ومْ
ًخل ٞؼّىسا
ً
ً
رل٘ ٤ةن هزا الاظخّذاد ؤًما ،في خذ راجه ،لِغ ١اُ٘ا ،بل ال بذ ؤن
ج٣ىن هىا ٟهادًاث (ماؼشاث) مىظىدة في اإلاى ٜٚالخاؿ ؤو الّام
اإلاشحر لإلخباه والٕمب ،وؤن هزه الهادًاث (اإلااؼشاث) هي التي
حعخذعي ألا٘٣اس والاهّٙاالث اإلاشجبىت بالّذوان (ؤلاخخجاط) ،ومً هزه
الهادًاث ،الؽّىس بالٍلم ،والحشمان مً مضاًا معخدٝت ،والؽّىس
بالخٙاوث بحن الجهذ اإلابزو ٥والىدُجت اإلاخدٝٝت ،ؤُاب اإلاّاًحر،
ؤُاب الّذالت ؤلاظخماُِت ،والؽّىس بالالظذوي ،والٝٙش ،والاصدخام،
والِّؾ في مىاوِ ٞؽىائُت ،والخّشك اإلاخ٢شس للّى ٚفي وظائل
ؤلاِالم ،خُض بن هىاِ ٟىامل ٠شحرة واهّٙاالث جخذاخل ما بحن
ؤلاخباه و الجزِت الّذواهُت (ؤلاخخجاظُت) ،لّل ؤهمها رل ٤الؽّىس
الخاؿ بالٕمب الّاسم و٠زل ٤الؽّىس باإلهاهت والعجض والشٔبت في
الاهخٝام (ِبذالحمُذ.)002 - 001 :0204 ،
 .3يظاية ارماحاتNeeds theory :
جذسط الحاظاث ؤو جذسط ماظلى للحاظاث ؤو هشم ماظلى Maslow's
) )hierarchy of needsهي هٍشٍت هٙعُت ّ
ٜذمها الّالم الىٙس ي
ألامشٍ٣ي (أبااهام ناسلو )0642- 0625( (Abraham Maslow -في
ّ
البدشُت "هٍشٍّت الذاْ٘ البؽشي" ِام  0613في دوسٍت "اإلاشاظّت
وسٜخه
ُ
ّ
ُ
ّ
َ
الىٙعُت" الّلمُت ،زم وظْ ماظلى ِ٘٢شجه لدؽمل مالخٍاجه خى٥
الٙمى ٥البؽشي الٙىشي ،وجىاٜؾ هزه الىٍشٍت جشجِب خاظاث
ؤلاوعان ووـ ٚالذواْ٘ التي ُج ّ
دش٠ه (اإلاىظىِت الحشة  -وٍ٢بُذًا).

ً
ً
وَعخخذم مٙهىم الحاظت/الحاظاث اظخخذاما واظّا في العُاظت
الاظخماُِت وؤلاداسة الاظخماُِت ،بر حّذ الاخخُاظاث ألاظاظُت
لإلوعان مً ؤهم الّىامل اإلادذدة لليؽاه ؤلاوعاوي٠ ،ما حّ٢غ
وابّه ؤلاوعاوي وِالٜاجه بإ٘شاد اإلاجخمْ  ،ومً ؤهم جل ٤الحاظاث
الحاظت بلى :الىّام والؽشاب ،وال٢عاء ،والضواط ،وألامً ،والؽّىس
باالهخماء والخٝذًش ،والخّلُم والخإهُل اإلانهي والصحت البذهُت
والىٙعُت ،ؤحرها مً الحاظاث التي جخى ٜٚظىدة خُاة ؤلاوعان ِلى
ً
ً
بؼباُ جل ٤الاخخُاظاث ،وبذونها ال ًم ً٢ؤن ًىمى همىا ظلُما ،وِلُه
٘إن الحاظاث هي اإلادش ٟألاظاس ي ليؽاه ؤلاوعان وٜذسجه ِلى بز٥
الجهذ مً ؤظل بؼباُ اخخُاظاجه ( الحاٌغ .)0 :0202 ،وٍشي
"ماظلى" ؤن ؤلاوعان ًىلذ وهى مدٙض لخد ُٞٝاحتياحات أساسية
وحاحات يهائية  ،وهزه الحاظاث مشجبت في جذسط هشمي جبذؤ مً ؤهم
الحاظاث ؤلاوعاهُت ألاظاظُت وجيخهي بداظت الٙشد الى جد ُٞٝراجه:
أ .ارماحات ألاساسية ()Basic Needs
 .0الحاظاث الٙعُىلىظُت :مشل الجىُ والّىؾ وججىب الالم
والجيغ ..الى اخشه مً الحاظاث التي جخذم البٝاء
البُىلىجي بؽ٣ل مباؼش.
 .0خاظاث ألامً والحماًت :وحؽمل مجمىِت مً الحاظاث
اإلاخفلت بالحٙاً ِلى الحالت الشاهىت ولمان هىُ الىٍام
وألامان اإلاادي واإلاّىىي مشل الحاظت الى ؤلاخعاط باألمً
والىٍام والحماًت.
 .3الحاظاث ؤلاظخماُِت (الحب والاهخماء) :وحؽمل مجمىِت
مً الحاظاث راث الخىظه الاظخماعي مشل الحاظت الى
ِالٜت خمُمت مْ شخق اخش ،والحاظت الى ان ً٣ىن
الاوعان ِمىا في ظماِت مىٍمت ،والحاظت الى بِئت او
بواس اظخماعي ًدغ ُ٘ه الٙشد باأللٙت مشل الّائلت او الخي
والاؼ٣ا ٥اإلاخخلٙت مً الاهٍمت واليؽاواث الاظخماُِت.
ً
خُض ٌّذ اؼباُ خاظت الاهخماء في ظىحن الّمش مىلبا
ً
ؤظاظُا ألمً الٙشد ،وِذم ؤؼباِه ؤو بخباوه ٌعبب الىبز
ً
ؤو الّضلت ؤو التهذًذ في بُٝت الّمش ومفذسا للٝل ،ٞو٠ؽٙذ
دساظاث ِذًذة منها دساظاث؛ (٘خاح )0225 ،و(هٍمي،
 )0202بان ِذم جى٘ش ٘شـت ؤمام الؽباب للخّبحر ًِ
رواتهم وبزباث ٜذساتهم وجىٌُٙها مً ٜبل الىالذًً
وماظعاث اإلاجخمًْ ،ترجب ِلُه الخمشد والاخخجاط.
 .1خاظاث الخٝذًش :هزا الىىُ مً الحاظاث ٠ما ًشاه ماظلى
له ظاهبان :ظاهب مخّل ٞباخترام الىٙغ او ؤلاخعاط
الذاخلي بالُٝمت الزاجُت ،والاخش مخّل ٞبالحاظت الى
ا٠دعاب الاخترام والخٝذًش مً الخاسط ،وَؽمل الحاظت الى
ا٠دعاب اخترام الاخشًٍ ،العمّت الحعىت ،الىجاح،
والىلْ اإلاشمى.ٛ
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ب .ارماحات الٌهائية)Growth Needs( :
 .2الحاظت اإلاّشُ٘ت :وحؽمل الحاظت الى الاظخ٢ؽاٗ
واإلاّش٘ت والٙهم ،وٜذ ؤ٠ذ ماظلى ِلى ؤهمُتها في ؤلاوعان
هي في جفىسه جإخز ؤؼ٣اال مخذسظت جبذؤ بمعخىٍاث ألادوى
الى الحاظت الى مّش٘ت الّالم واظخ٢ؽا٘ه بما ًدع ٞمْ
اؼباُ الحاظاث ألاخشي.
 .3الحاظاث الجمالُت :وحؽمل هزه الحاظاث ِذم اخخما٥
الالىشاب والٙىض ى والٝبذ واإلاُل الى الىٍام والخىاظ،ٞ
والحاظت الى اصالت الخىجش الىاش ئ ًِ ِذم ا٠خماِ ٥مل ؤو
وع ٞما.
 .4خاظت جد ُٞٝالزاثً :ف ٚماظلى مجمىِت مً الحاظاث
او الذواْ٘ الّلُا التي ال ًفل اليها الاوعان الا بّذ جدُٞٝ
اؼباُ ١اٗ إلاا ظبٝها ،مشل الحاظاث الادوى ،وحؽحر جدُٞٝ
الزاث هىا الى خاظت الاوعان الى اظخخذام ١ل ٜذساجه
ومىاهبه وجد١ ُٞٝل ام٣اهاجه ال٣امىت وجىمُتها الى اٜص ى
مذي ًم ً٢ؤن جفل الُه ،وحؽمل جد ُٞٝالزاث الععي
هدى ُٜم ؤاًاث ِلُا مشل ال٢ؽ ًِ ٚالحُٝٝت وخلٞ
الجما ٥وجإُ٠ذ الّذ.)Gilbert,1997:47( ٥
وٍا٠ذ "ماظلى" في هٍشٍخه ِلى ؤهمُت الحاظاث ؤلاظخماُِت اإلاخمشلت
باالخترام والخٝذًش والحب والاهخماء ،ورل١ ٤ىن ؤلاوعان ٠ما ًشاه
ماظلى ١ائً اظخماعي ال ٌعخىُْ الِّؾ بذون آلاخشًٍ٘ ،هى ًخٙاِل
مّهم وٍخفل بهم باظخمشاس ألظل ؤن ًا٠ذ الجاهب ؤلاظخماعي في
وبُّخه البؽشٍت ،وفي خا ٥اهٝىاُ ؤلاجفا ٥وِضله والخٙاِل بِىه وبحن
آلاخشًٍ ٘إهه ٌؽّش باال٠خئاب والٝل ٞوالخىجش وٍيخابه الالىشاب
والهُاط وؤلاخخجاط والخمشد ،وٜذ ؤؼاس (داُ٘ذوٗ )0653،ؤن ألا٘شاد
الزًً ٌؽّشون بالىبز مً ٜبل ؤ٘شاد مجخمّهم وؤلاخعاط بالش٘ن
ؤلاظخماعي ال ٌعخىُّىن الىىم ،ويهملىن صحتهم الصخفُت وَِّؽىن
بال هذٗ (داُ٘ذوٗ.)130: 0653 ،
ً
ُ
ّ
وجىاظٝا مْ ما ظبٌّ ،ٞخٝذ  -الباخشان – ؤن هٍشٍت الحاظاث جٝذم
ً
ً
سئٍت ِلمُت ؤ٠ثر واُّٜت ومىىُٝت بصاء الؽّىس باإلخباه وما ًفاخبه
ُّ
الخزمش والاخخجاط
مً الىشاباث ومؽا١ل هٙعُت ِذًذة ،مشل
والاظدُاء والاهخُاط ،والؽّىس باالٔتراب والذوهُت وِذم جٝذًش الزاث،
بدُض جخ ٞٙجدلُالتها وسئاها مْ ما جفبى الذساظت الحالُت الى
جدُٝٝه ،خُض ان الىٍشٍت جداو ٥ؤن جشبي بحن ؤ٠ثر مً مخٕحر،
وبالخالي ٘إنها جٝذم لىا وظهت هٍش ِلمُت دُٜٝت و٘اخفت ًِ الّالٜت
الجذلُت بحن ٜىبي (الؽّىس باإلخباه ،وهضِت ؤلاخخجاط).
الفصل الثالث :حدلية العالقة بيى" الاحباط " و"النزعة
إلاحتجاحية" لدى الشباب (ثحليلها ونٌاقشتها)
بذاًت وٜبل الخىك في جدلُل الّالٜت الجذلُت بحن الؽّىس
ً
ؤوال ؤن ّ
همحز بحن "ظلىٟ
باإلخباه والجزِت ؤلاخخجاظُتِ ،لُىا

ؤلاخخجاط" و"هضِت الاخخجاط" ،خُض ٌّخٝذ (هٍمي )0204 ،بإن
ً
"العلى ٟالاخخجاجي" ٌّني ُٜام الٙشد ؤو الجماِت ّ٘لُا بةظشاءاث
اِترالُت ملمىظت جتراوح بحن العلمُت والّىُٙت للخّبحر ًِ س٘ن
اإلاىٜٚ؛ بِىما حّني "الجزِت ؤلاخخجاظُت" امخال ٟالٙشد ؤو الجماِت
ّ
لخىظهاث (اظخّذاداثٜ ،ابلُاث) اخخجاظُت ١امىت ٜذ جترظم الى
ً
ظلىُ٠اث ملمىظت ؤو ٜذ ال جترظم ٘خبٝى هضِت داخلُت ٘دعب
(هٍمي .)04 :0204،وَّخٝذ –الباخشان  -بإن هزا الخمحز بحن اإلاٙهىمحن
لشوسي ل٣ي ال ه ْٝفي ٘خ ؤلاؼ٣الُت اإلاٙاهُمُت خى ٥اإلاٙهىم ُ٘ما لى
ً
جش٠ىاه دون جدذًذ ،خُض و٠ما َّ
خذدها – ؤهٙا  -ؤن (الجزِت
ؤلاخخجاظُت) ٠مٙهىم ًخخل( ًِ ٚالعلى ٟالاخخجاجي) ،بمّنى آخش،
ّ
ؤن ما يهمىا في هزه الذساظت وهش٠ض ِلُه جدلُلىا هي (الجزِت)
ؤلاخخجاظُت ،ولِغ (العلى )ٟالاخخجاجي ،ل - ً٢ومْ رل – ٤هىىه بإن
هزا الخمحز ال ٌعدبّذ (العلى )ٟمً دائشة الىظىد ّ
بم٣ىهاجه ؤلادساُ٠ت
ً
(الجاهب اإلاّشفي) ،والاهّٙالُت (الجاهب الّاوٙي) ،ختى وبن ١ان ١امىا
في الىٙغ البؽشٍت واإلاا ؤن هىاٜ ٟابلُت (سٔبت ١امىت) متهُإة (خالشة)
ً
ٌشو٘ا ّ
خُيئز
خاـت بها ألن جخشط وجىٙجش في ؤي لحٍت ،وجترظم
جيخٍش
ٍ
ً
٘حزًُٝا ٠ـعلى( ٟالجاهب الحش١ي) خا ٥جد ٞٝالؽشوه اإلاىلىُِت،
وجى٘ش ألاسلُت اإلاىاظبت لها في بواس اليع ٞالّام.
وؤما ًِ ُُٙ٠ت وؽىء ؤلاخخجاط وماهُت الٝىي الذاّ٘ت لهٝ٘ ،ذ
ً
٘عشتها (٠ما ر٠شهاها ظابٝا) مىٍىساث هٙعُت بظخماُِت وهٙعُت
ظُاظُت ِذة ،جخفذسها هٍشٍت "الحشمان اليعبي" Relative
 Deprivationوالتي جشي ؤن بدسا ٟالٙشد – بفشٗ الىٍش ًِ مذي
مىلىُِت هزا ؤلادسا – ٟالهخٙاك اإلاىاسد في خُاجه١ ،الذخل
والخّلُم والصحت والخذماث والمماهاث واإلا٣اهت ؤلاظخماُِت،
باإلاٝاٌعت مْ مىاسد آلاخشًٍ ًجّله ٌّخٝذ ؤو ٌؽّش بدشمان ؤو اظدُاء
ً
ً
ًذّ٘ه للخدش٘ ٟشدًا ؤو لمً ظماِت ،الظخّادة ما ًٍىه خٝا له
(هٍمي.)03 – 02 :0204 ،
في هزا العُاً ٛالخَ بإهه وفي ٌل الخذهىس الاٜخفادي ،واحعاُ
الاهٙالث ألامني في مشخلت ما بّذ ظٝىه الىٍام (ٜ ،)0223ذ اهدؽشث
مؽاِش السخي وِذم ألامان لذي ؼشٍدت الؽباب ،بعبب واْٜ
الحشمان وؤلاخعاط بّذم الى٘اء بالىِىد ،وِذم اظدؽّاس حُٕحر
ّ
خُٝٝي في الىا ْٜؤلاظخماعي العائذ ،ألامش الزي ولذ ٘يهم مؽاِش
العجض وؤلاخباه والٙؽل ،ومً زم حّاٌمذ الٙجىة بحن ضخامت
الخىّٜاث وجىالْ اإلا٣اظب (الحشمان اليعبي) ،ما ظّل الؽباب
ٌؽّشون بالٕمب والاظدُاء إلخٙا ٛألاهٍمت ؤلاهخٝالُت (الح٣ىماث
اإلاخّاٜبت) ،في جشظمت ألاهذاٗ الشىسٍت وؼّاساتها ،وفي مٝذمتها الّذالت
ؤلاظخماُِت وؤلاهذماط الاظخماعي التي ًيؽذها الؽباب الى واْٜ
ملمىط.
وِلى الشٔم مً الخطحُاث وألاسواح التي ؤصهٝذ ،خُض ١اهذ الٙئاث
ً
الؽبابُت ألا٠ثر ؼّىسا بخُبت ألامل وؤلاخباه بعبب الخىاٜن بحن
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جطحُاتها في ؤزىاء الشىسة الدؽشٍيُت ( ،)0وِذم جد ُٞٝبهخٍاساتها
ً
بّذها ،وبعبب ما ّ
ً
مىخى (ال زىسٍا) ؤـبدذ حعحر ُ٘ه ألاهٍمت
ٌّذوهه
الجذًذة.
و١ان مً بحن هخائج هزا الحشمان ،جذمحر مؽاِشهم بال٢شامت والّضة
ظمُّ ًا في بواس ّ
ّ
مّحن مً الُإط
والىمإهِىت والٙاِلُت ،وخؽشهم
ً
وؤلأتراب ًِ وظىدهم ؤلاظخماعي وؤلاوعاوي٘ ،مال ًِ جدىٍل
ّ
ٜىاِاث مهمت ومىخجت مً اإلاجخمْ الى ؼشائذ سزت ِاظضة (مدبىت)
ًِ امخال ٟوعي مخٝذم بمّنى الحُاة ؤاًاتها ،جدش٠ها دواْ٘ الّىٚ
ّ
والعجض وُٜم الٝبذ والّذمُت ،جبرس مٍلىمُتها بمعلماث (ٜذسٍت)
هابّت مً ٘خاوي ٠هىىجُت ؤهخجتها (ِٝلُت بؽشٍت ظامذة ومخخلٙت)،
خُض بن الزي ًدذد وبُّت سد الّٙل الجمعي هدى الٍلم ،هى
الّىامل الىٙعُت الاظخماُِت ال٣امىت خل ٚسد الّٙل هزا (خشمان،
ّ
الخّفب ،بخباه ،الخىجش ،الٝل ،ٞالؽّىس بالذوهُت) ،وهي
سخي،
ِىامل جيخج ًِ الّالٜت الجذلُت بحن اإلاٙهىم الىٙس ي للّذالت
والخفائق الصخفُت واإلاىُٜٙت اإلاشا٘ٝت له في لحٍت جإسٍخُت مُّىت
(هٍمي ،مفذسظاب.)32- 31 :ٞ
ً
والخّفب ٠ـ (ؤخذ م٣ىهاث ؤلاخخجاط) ،و٘ٝا لىٍشٍت "ؤلاخباه" هى
لّذوان ُمضاح هاجج ًِ ؤلاخباهّ٘ ،ىذما ٌُّاٛ
بٌهاس ؤو جىِٙغ
ٍ
الصخق ًِ جد ُٞٝؤهذا٘ه٘ ،ةهه ًمش بخبرة ؤلاخباه الزي ًادي بلى
الؽّىس بالّذوان ججاه مفذس ؤلاخباه ،وفى ٠شحر مً الحاالث ٜذ
ً
ً
ً٣ىن معخدُال ،ؤو ٔحر مٝبى ٥اظخماُِا ؤن ًٍهش رل ٤الّذوان ججاه
اإلافذس ألاـلي ).(Robert.S. Feldman,1985:173
دِ ٥لى ش يء ٘ةهه ّ
وهزا الخٙعحر بن ّ
ًذِ ٥لى ؤن الاهّٙاالث
ّ
حّفب ،جىجش )...جيؽي بعبب العجض وؤلاخباه،
الىٙعُت (ٔمب،
وٜذ حّمل ِلى بزاسة البىاِض الىٙعُت لشد الّٙل الجمعي بصاء مفذس
ؤلاخباه؛ بمّنى ؤهه ٌّمل ِلى بر١اء وجُّٙل الجزِاث ؤلاخخجاظُت
لذي ألا٘شاد اإلادبىحن.
ً
وهىا ًشجبي مٙهىم ؤلاخباه هٙعُا بمٙهىم الحاظت ،بمّنى ؤن
ً
الٙشد ؤو الجماِت ِىذما ًىاظهىن ِائٝا ؤمام جلبُت اخخُاظاتهم ،ظىاء
اإلاادًت ؤو ؤلاظخماُِت ؤو الىٙعُت٘ ،انهم ّ
ًمشون بمؽاِش وؤخاظِغ
ظلبُت جيخج ًِ بخباه مؽاِشهم ؤلاًجابُتُ٘ ،ما لى جدٝٝذ لهم
بؼباِاتهم التي ٌعّىن بلى جدُٝٝها مشل الحفىِ ٥لى وٌُٙت ؤو
الضواط ؤو الىجاح في الذساظت ؤو الالخدا ٛبالجامّاث ؤو دساظت
ً
جخفق مّحن٘ ،...اإلوعان ِمىما ،والؽباب بفىسة خاـتً ،ىاظه
في خُاجه الّامت الّذًذ مً الاخباواث الىاججت ًِ ؤلاخٙا ٛفي
جد ُٞٝبّن ؤو ١ل اخخُاظاجه ألاظاظُت ،و١لما ١ان الٙشد ًدمل
ومىخاث ٠بحرة لخد ُٞٝالّذًذ مً ؤلاهجاصاث١ ،لما ١ان ِشلت
ٍ
لإلخباه بؽ٣ل ؤ٠بر ،والؽباب في ؤي مجخمْ ًدملىن اليعبت ال٢بري
( )0الشىسة الدؽشٍيُت :بؼاسة الى اإلاىظت ؤلاخخجاظُت الشالشت التي اهىلٝذ في الّشا ٛفي
ألاو ٥مً حؽشًٍ ألاو 0206 ٥وماجضا ٥معخمشة الى آلان (هٍمي.)32: 0204،

مً جل ٤الىمىخاث لخد ُٞٝاخخُاظاتهم وجإمحن معخٝبلهم ِلى خالٗ
الؽشائذ ألاخشي ،وبالخالي ً٣ىن الؽباب والؽاباث ؤ٠ثر ِشلت إلاؽاِش
ؤلاخباه.
ّ
ًخلٙه مً آزاس جتراوح ما بحن الٕم
وج٢مً خىىسة ؤلاخباه ُ٘ما ِ
ً
وال٢شب وؤلاخعاط بالمُ ،ٞمشوسا بمؽاِش الُإط والش١ىن بلى
ً
الالمباالة ،وجفل آلازاس ؤخُاها بلى مماسظت الّذوان ِلى آلاخشًٍ
والخخشٍب ،ؤو جىظُه الّذوان ِلى الزاث بر جفل في بّن ألاخُان
بلى اللجىء بلى الاهخداس (الٝلُىبي.)0 :0202،
بر وبدعب دساظت بّىىان (الىِذ الشىسي :الخدى ٥مً مٙاهُم
الؽباب في مفش ولُبُا وجىوغ) ،والتي ؤظشاها اإلاجلغ الشٝافي
البرًىاوي ( )British Councilبالخّاون مْ مش٠ض ظىن ظحرهاسث ( John
 )D. Gerhard Centerلألِما ٥الخحرًت واإلاؽاس٠ت اإلاذهُت بالجامّت
الامشٍُ٢ت بالٝاهشة واظخٕشٜذ ِبر الؽهىس الشماهُت ألاخحرة مً ِام
( ،)0200ان ؤ٠ثر ما َّ
خُب آما ٥الؽباب الىاؼىحن وؤخبىهم ،في ١ل
مً جىوغ ومفش ولُبُا ،هى اظخئشاس الٙاِلحن الّع٢شٍحن والعُاظُحن
ً
 الا٠بر ظىا وألا٠ثر خبرة – باجخار الٝشاس في مشخلت اِادة البىاءالىوني ،هزا في الىٜذ الزي ١ان الؽباب ،الزي ٜاد الشىسةً ،خىْٜ
ؤلاهفاث بلى ـىجه وجلبُت اخخُاظاجه ،وجا٠ذ الذساظت ،ؤن الؽباب
اإلافشٍحن الزًً ٜادوا الشىسة لذ الىٍام العاب ٞبلٖ بهم ؤلاخباه
مذاه ختى ؤـبدىا ًدعاءلىن :هل ٜمىا بالشىسة؟ (British
).counsil,2013:23
ان هزا الدعائ ٥مً ٜبل الؽباب اإلافشٍحن ب٣ل ما ٘يها مً دالالث
ومّاوي وسئي مخخلٙت ،ؤـبدذ الُىم وبّٙل الحشا ٟالاخخجاجي
اإلاخىاـل في الّشا ،ٛالهاظغ اإلاؽتر ٟوالباِض الشئِس ي الزي ٌؽٕل
ً
با ٥الؽباب اإلادخجحن ،بر ؤدس ٟالؽباب الّشاقي  -ؤخحرا  -وٜذ
ؤخبىهم الىا ْٜالاظخماعي العائذ بّذ ( ،)0223ؤن زىستهم ٜذ ظشٜذ
منهم ِلى ٔشاس ؼّىس الؽباب اإلافشٍحنِ ،لى ؤًذي دوائش صبىهُت
(مدلُت وبٜلُمُت وِاإلاُت) ال جمذ بفلت بالىوىُت وختى ؤلاوعاهُت،
مما خذي بهم الى ّ
جبني خُاساث ؤ٠ثر واُّٜت ومىىُٝت بش٘مهم ِبر
خشا ٟاخخجاجي مدعلعل ،لىخائج الشىسة التي ؤنهذ خٝبت مً
الذ٠خاجىسٍت ،خُض لم ججشي الشٍاح بما ٌؽتهُه ظ ًٙالشىاس الؽباب،
ولم جٙط ي ظٝىه الىٍام الى الٕاء مّاهاتهم وبهٝارهم مً واْٜ
الباط وؤلاٜفاء والحشمان ٠ما ١اهىا ًىمدىن الُه ،بالّ٢غ مً
رلٝ٘ ٤ذ اصدادث مً معخىي ٘ٝشهم وخشمانهم ألامش الزي ّؤدث الى
جشا٠م ؤلاخباواث لذيهم وظّلهم ٌّاهىن ؤؼذ مّاهاة .ومً اإلاا٠ذ بان
ّ
الٝٙش ،وباط الِّؾ ،وهٝق الخذماث والبىالت ،جىلذ مؽاِش
الش٘ن والٕمب ججاه العلىت ،ختى وبن لم جٍهش جل ٤اإلاؽاِش بؽ٣ل
ظُاس ي مباؼش٘ ،ةنها جبٝى بؽ٣ل باوني ،وجخجلى في ؤّ٘ا ٥ؤو اججاهاث
ً
ظلىُ٠ت حّبر ًِ الش٘ن للعلىت واإلاجخمْ ٠خىٍُم ؤلاخخجاظاث مشال.
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وٜذ ً٣ىن هزا العبب وساء الخإًُذ الىاظْ للؽباب والٙئاث
ؤلاظخماُِت اإلاخخلٙت للحشا ٟالاخخجاجي التي حؽهذه الّشا ،ٛبر
وبدعب جٝشٍش اإلااؼش الّشبي ( )0()0202/0206ؤن ما وعبخه ()%50
ّ
مسجلت ؤِلى وعبت جإًُذ ِلى
مً الّشاُٜحن ًاٍذون هزا الحشاٟ
معخىي ألاٜىاس الّشبُت التي حّاوي مً الالىشاباث العُاظُت
وؤلاٜخفادًت وؤلاظخماُِت ٠خل ٤التي حِّؽها الّشا.ٛ
ؤما باليعبت للؽباب في اإلاجخمْ ال٣ىسدظخاوي٘ ،الفىسة هٙعها
ً
٠ما في اإلاداٍ٘اث الجىىبُت بن لم ج ً٢ؤ٠ثر ٜخامتٝ٘ ،ذ ؤزبدذ
الّذًذ مً الذساظاث الىٙعُت التي حّشلذ إلاىلىُ ؤلاخباه لذي
الؽباب (مفىٙى ( ،)IOM,2013(،)0203،مدمذ ،)0206 ،ؤن
معخىي ؤلاخباه لذيهم ًمشل وعبت ٠بحرة وجذِى للٝل ،ٞوٜذ ًشظْ
رل ٤بلى ِذم جماظ ٤اإلاجخمْ ،واحعاُ سّٜت ؤلاٜفاء والتهمِؾ،
الٝٙش والبىالتِ ،ذم جد ٞٝؤلاهخٍاساث اإلاشظىة ،مما ّ
ًذِ ٥لى لُٞ
الشئٍت لذي اإلااظعاث ؤلاظخماُِت وؤلاٜخفادًت والعُاظُت الٝائمت،
ِلى جإمحن اخخُاظاث الؽباب ،خُض ٌّخبر الؽباب ؼشٍدت ٘اِلت
ووؽىت مً ؼشائذ اإلاجخمْ ،الٝشٍب إلاعدى ْٝالّى ٚوؤلاخخجاط،
والعبب ؤن الؽباب هم ؤبىاء مخخل ٚوبٝاث اإلاجخمْ و٘ئاجه ،ومً
زم ٘ةن اإلاؽ٢الث الاظخماُِت والاٜخفادًت والعُاظُت جتر ٟآزاسها
العلبُت ِليهم بذسظت ؤو بإخشي ،وبخاـت ُ٘ما ًخّل ٞباسجٙاُ مّذ٥
البىالت وهٝق ٘شؿ الّمل ،واسجٙاُ ١لٙت الحُاة ،وصٍادة ؤلاخعاط
بعجض الىٍم العُاظُت ًِ جى٘حر مخىلباث الحُاة ال٢شٍمت ،مما ًجّل
مىاٜٙهم ؤٜشب للٝىي الشا٘مت لألولاُ والعُاظاث والىٍم الٝائمت.
خُض ًخّشك الؽباب ال٣ىسدظخاوي بّٙل ال٢م الهائل مً الخٕحراث
والخدىالث اإلاجخمُّت (العُاظُت ،ؤلاٜخفادًت ،ؤلاظخماُِت ،الىٙعُت،
ً
٘مال ًِ بحعاُ دائشة الالمعاواة ؤلاظخماُِت ،وبالخالي ُّ
حّٝذ
الشٝاُ٘ت)
الحُاة ؤلاظخماُِت ،بلى ِذد مً ؤلاخباواث اإلاعخمشة والفشاِاث
الىٙعُت وؤلاظخماُِت ،وـّىبت بلىٓ الهذٗ وبؼباُ الحاظاث،
ّ
جمخن ِنها هخائج خىحرة ِلى الؽباب منها الاظدبّاد والتهمِؾ
ؤلاظخماعي ،الزي بوّ٢غ في صٍادة اهدؽاس وعبت الجشائم والاهدشا٘اث
لذي الؽباب ،وؼُىُ ٌاهشة ؤلادمان وحّاوي اإلاخذساث ،وهجشة ؤِذاد
٠بحرة مً الؽباب بلى خاسط البالد مما ؤدي بلى خعاسة ظاهب مهم مً
ظىاهب الخىمُت ؤلاظخماُِت بل ؤـبذ هىط الهجشة لذي الؽباب ًذوس
في سؤط ١ل ؼاب ٘ٝذ ٘شـت جد ُٞٝخاظاجه داخل بالده التي ال
ًمخل٘ ٤يها خشٍت الخّبحر وجد ُٞٝالزاث ،لزل٘ ٤ةن خشمان الؽباب
مً ٘شؿ الحُاة وِذم الىٜىٗ بلى ظاهبهم وجد ُٞٝؤهذا٘هم
ً
ومخىلباتهم ظِؽ٣ل خىشا يهذد ؤمً اإلاجخمْ واظخٝشاسه ،و٠زل٤
ظىٗ ٌعهم في هذس الىاٜت البؽشٍت ّ٠ىفش مً الّىاـش اإلاادًت
للخىمُت البؽشٍت ،وؤن هزا ١له ظىٗ ًادي بلى جٙاٜم ألاصماث

ؤلاظخماُِت وؤلاٜخفادًت والىٙعُت والظُما جذهىس الّالٜاث
الاظخماُِت ،وسٔبت الؽباب بالهجشة واللجىء بلى خاسط البلذ بعبب
اظدبّادهم وؼّىسهم بالىخذة وؤلأتراب وؤلاخباه ،وهزا ١له يهذد
معحرة الحُاة ؤلاظخماُِت للؽباب ال٣ىسدظخاوي.
ً
بىاء ِلى رلً ،٤ىاظه الٙشد الؽاب في اإلاجخمْ الّشاقي/ال٣ىسدظخاوي،
الظُما في الىٜذ الحالش ،مجمىِت مً ألاخذار واإلاىا ٜٚاإلادبىت
ًىّ٢غ جإزحرها ِلى مجمل خُاجه الُىمُت ،بدُض ججّل مً معإلت
ً
حّامله مّها ؤمشا ال ًخلى مً الفّىبت وسبما ًٙىٜ ٛذسجه ِلى جدملها
(الىُّمي.)0 :0224،
خُض ٌّخٝذ – الباخشان  -ؤن ألا٘شاد  -وخاـت الٙئاث الؽابت  -ال
ًخدملىن خاالث الحشمان والجىُ بفىسة مدعاوٍت ،بل ؤخُاها ِىذ
هٙغ الٙشد ال ج٣ىن ّسداث ّ٘له ِلى الحشمان مدعاوٍت ،ولزل ٤هجذ
ؤهه برا ١ان الحشمان والجىُ ِامت في اإلاجخمْ ١له ،ال ًادي بالٙشد بلى
دسظت ِالُت مً ؤلاخباه ،ول ً٢برا ّ
خف ُه الحشمان والجىُ ٘ٝي
ً٣ىن هىا ٟاخباه وخٝذ ،ومً زم ِذوان ؤو اخخجاط ،وهزا ما ّ
ًٙعش
الحٝذ الىبٝي ِىذ اإلاجخمّاث اإلاىٝعمت ،وهزا ًٙعش ِذائُت الؽباب
اإلاىذّ٘حن لذ مجخمّهم ألام ،ولذ ممخل٣اث الذولتِ ،بر ظلعلت مً
اإلاىا ٜٚؤلاخخجاظُت والاظخّذاداث الىٙعُت الباِشت ِلى الخمشد
والشىسة ِلُه ،سٔم اهه ًم ً٢ؤن ً٣ىن الىخب ؤلاظخماُِت والعُاظُت
هم ألاظاط ؤو العبب في خالت ؤلاخباه التي ٌؽّشون بها ،و٠إنهم
ٌّاٜبىن اإلافذس بما ًّٙلىهه لذ ؤهٙعهم واإلاجخمْ.
ّ
وَّذ ؤلاظدبّاد ؤلاظخماعي للؽباب ال٣ىسدظخاوي اخذي ؤهم
ؤلاؼ٣االث العىظُىلىظُت التي جىشح بدذة في هٝاؼاث والعي
ً
ً
العُاظاث الّامت ِلى معخىي ؤلاٜلُم ،هٍشا لحجم الؽباب ِمىما
لمً الترُ٠بت الذًمٕشاُ٘ت للمجخمْ ال٣ىسدظخاوي ،والتي ًدىص ٘يها
الؽباب اليعبت الٕالبت مً الع٣ان٘ ،بدعب بخفاءاث الح٣ىمت
الشظمُت(ٝ٘ )3ذ بلٖ وعبت الؽباب مً الٙئت الّمشٍت ( )32- 02ظىت
( )%36.2وسٔم ؤن هزه الٙئت هي مىسد مهم ودِامت للخىىس والابذاُ
ً
الخال ،ٛبال ؤنها وبالّىدة ٠شوهىلىظُا بلى وبُّت ظحر العُاظاث
الّامت في داخله بخفىؿ الؽباب ،هجذها ال جضاٜ ٥اـشة سٔم ِمش
الاظخٝال ٥ؤلاداسي اإلاخمشلت بد٣ىمت ؤلاٜلُم التي حّذي مً ِمشها
ٜشابت زالزىن ظىت ،هزا مً هاخُت ،ومً الىاخُت ألاخشي ،اهخٍاساث
هاالء الؽباب وخاظاتهم ومىالبهم اإلاخّذدة ،التي ججّل مً ِذم
ً
ً
جلبُتها ؤو جدُٝٝها ،ظببا ؤظاظُا لىٝمت وسخي واظدُاء الؽباب
وِذم زٝتهم في ظذوي هزه العُاظاث ،وسبما ًخىىس ألامش لدؽ٣ل
ً
اهخٙالتهم واخخجاظهم ِليها ،هٍشا لؽّىسهم بالتهمِؾ ،وؤلاٜفاء،
بلى ظاهب بخعاظهم بالٍلم وؤلالىهاد في ٌل خ٢مهم بالٙؽل
وؤلاخباه الىاش ئ ظشاء هزه العُاظاث٘ .اإلخباه مً اإلاؽاِش اإلاشٍشة

( )0اإلاش٠ض الّشبي لألبدار ودساظت العُاظاث ،اإلااؼش الّشبي  ،0202 / 0206ؿ
.30

) (3هُئت بخفاء بٜلُم ١ىسدظخان ،مسح الٙخىة والؽباب  / 0206خالـت وجدلُل
اإلاسح ،ؿ .0
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الزي ًذِ ٥لى مّاهاة الٙؽل وجشبُي الهمت والّضم ،وَؽّش الٙشد
ِىذما ًفاب بالٙؽل بخُبت ألامل ،لزلٌّ ٤خبر ؤلاخباه مً اإلاؽاِش
العلبُت التي جمش باإلوعان والتي ؤـبذ ؤ٘شاد اإلاجخمْ ًخّشلىن لها
ً
بفىسة متزاًذة ًىما بّذ ًىم (الِّعىي.)000 :0652 ،
ّ
ً
ً
جىلذ بخباوا
براِ ،ذم جلبُت وجد ُٞٝمىالب وخاظاث الؽباب ِ
ً
ًترظم ظىظُىلىظُا بّذم ٜذسة مخخل ٚالعُاظاث اإلاىظهت لهزه
الؽشٍدت ِلى جى٘حر ِىاـش ؤلاهذماط لها ،ومً زم هزا ألامش ًجّل
الؽباب في ولْ خشمان بظخماعيً ،ادي بذوسه في ظاهب مً مخلٙاجه
بلى حّاٌم هٝمت وسخي واظدُاء واخخجاط لذي هزه الؽشٍدت باِخباس
ؤن الّذًذ مً اهخٍاساتها لم جخد٘ ،ٞٝشٔم الخجاسب والبرامج التي
ّ
وخفذ ؼشٍدت الؽبابٔ ،حر ؤنها
جىالذ مىز اهبشا ٛخ٣ىمت ؤلاٜلُم
لم جٙط ي بلى جلبُت ومىخاث الؽباب ومىالبه ،بال في ظاهب منها ،ما
ً
ّ
٠شط واّٜا مً الحشمان وؤلاٜفاء ليعبت مهمت مً هزه الؽشٍدت
بخفىؿ خٝىٜها و٘شـها في الحُاة ال٢شٍمت والؽ٣ل سٜم (ّ )0
جىضح
هزا الىشح.

الؽ٣ل سٜم ()0
ً
ّ
جىضح وبُّت الّالٜت بحن ؤلاخباه والجزِت ؤلاخخجاظُت و٘ٝا لىٍشٍت
الحشمان اليعبي
(الؽ٣ل مً ِمل الباخض)
٠ما وٍم ً٢جٙعحر هزه الّالٜت في لىء آلازاس التي جخلٙها العُاظاث
الخىصَُّت ِلى البنى الاظخماُِت والُٝمُت والعلىُ٠ت في اإلاجخمْ،
٘عىء ِملُت الخىصَْ ٌعاهم في جىظُْ ّ
الهىة بحن الىبٝاث وجطخُم
الخىاٜماث الاظخماُِت والخٙاوجاث الاٜخفادًت داخل اإلاجخمْ ،ألامش
الزي ًم ً٢ؤن ًادي الى ؤلاخباه ِلى معخىي الٙشد ،والسخي ِلى
معخىي الجماِت ،وبزل ٤جفبذ هىا ٟباس للخىجش والفشاُّ ،
تهذد
باالهٙجاس متى وظذث الٍشوٗ اإلاىاظبت (ابشاهُم.)020 :0666 ،
خُض حّاوي بّن اإلاجخمّاث في بّن ٘تراث الخدى ٥ؤلاظخماعي
الزي جمش به (١اإلاجخمْ ال٣ىسدظخاوي) ،مً الٍشوٗ ؤلاٜخفادًت
الفّبت ،التي جىّ٢غ ِلى هُئت اسجٙاُ مّذالث البىالت في اإلاجخمْ،
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وخاـت البىالت بحن الؽباب ،وهي البىالت التي جيخج ًِ الخدى ٥بلى
اٜخفاد العى ،ٛوبلى الٝىاُ الخاؿ باِخباسه الٝىاُ الزي ٌؽ٣ل
ٜاوشة الخىمُت٠ ،ما جشظْ البىالت ٠زل ٤لترسخ زٝا٘ت الّمل
الح٣ىمي في ِٝىلىا ،وِذم اظدُّابىا لشٝا٘ت الّمل الحش ،التي ًدبنى
الؽباب في هىاٜها اإلابادساث الزاجُت إلهخاط ٘شؿ الّملً ،ماٗ بلى
رل ٤الهذس ؤلاٜخفادي الزي ًدذر بّٙل ٌىاهش ظلبُت ِذًذة،
بدُض ٌعجض ؤلاٜخفاد في هزه ألاخىا ًِ ٥جىلُذ ٘شؿ الّمل اإلاالئمت
للؽباب ،وهدُجت لزل ٤ال جخى٘ش دخى ٥للؽباب ورل ٤في مىاظهت
خاظاتهم ال٢شُٙت التي جخىلب ؤلاؼباُ١ ،الحفىِ ٥لى مع،ً٢
وحؽُ٢ل ؤظشة ،ومماسظت الحُاة بفىسة مّخادة ،بدُض جٙشك هزه
ً
الٍشوٗ ؤلاٜخفادًت ِلى الؽباب هىِا مً اإلاّاهاة (لُلت: 0202 ،
ّ
 ،)300- 302وفي مٝذمتها ٌاهشة الحشمان وما جمشله مً مؽاِش
هٙعُت ظلبُت ١الٙؽل والؽّىس بالعجض وؤلاخباه ،لزل ٤وبُٕت
الخخلق مً هزه اإلاّاهاة وبِادة الخىاصن الىٙس يً ،خٙاِل هزه
ّ
الّىامل الىٙعُت ّ
م٣ىهت خالت مً السخي والاظدُاء الزي ًخىلذ مىه
هضِت هدى الش٘ن وؤلاخخجاط ِلى وا ْٜاإلاّاهاة هزه ،وِىذما ًدبي
مداوالجه ًِ بؼباُ الُٝم التي حُّذ الُه الخىاصنٜ ،ذ ًترظم هزه
ً
الجزِاث ظلىُ٠ا ُ٘خجه الى مماسظت الّٙل الاخخجاجي وسبما الّىٚ
والشىسة.
٠ما وَّخٝذ  -الباخشان  -ؤن الؽباب حّذ الؽشٍدت ألا٠ثر جإزشا
بالى٢عاث ؤلاظخماُِت والاٜخفادًت والعُاظُت التي ِفٙذ باإلاجخمْ
ال٣ىسدظخاوي ،وبرا ما ؤخزها بّحن ؤلاِخباس ؤن الؽباب ًمشلىن مفذس
الىاٜت ؤلاظخماُِت التي حعخىُْ حُٕحر الىا ْٜاإلاشصي الحالي ب٣ل
خُصُاجه٘ ،هم ِلى الشٔم مً رلٌّ ٤اهىن مً ه٢عاث ظىهشٍت
ً
ً
ججّلهم ؤ٠ثر حؽائما وبخباوا.
٘اإلخباه الزي ٌّاوي مىه الؽباب ال٣ىسدظخاوي ًترظم هٙعه في
ً
ً
٠شحر مً ألاؼ٣ا ،٥ؤؼذها بشوصا بِالمُاٌ ،اهشة ؤلاخخجاط والّىٚ
اإلاجخمعي مً ظهت ،وجٙاٜم ٌىاهش اإلاخذساث وبشوص وعبت الجشائم
اإلاخخلٙت مً ظهت ؤخشي.
ثٌائية العالقة بيى "إلاحباط"ل و"يزعة إلاحتجاج"
بلا٘ت بلى ما ظبٜ ،ٞذ ًدذر ؤلاخباه هدُجت جل ٤اإلاٝاسهاث التي
ً
ًٝىم بها ؤ٘شاد ؤو ظماِاث بُنهم وبحن آخشًٍ٠ ،إن ًٝاسهىا ،مشال ،بحن
اك ،وما ًدفل
ما ًدفلىن ِلُه مً ؤظىس ؤو مضاًا ؤو وٌائ ٚؤو ؤس ٍ
ِلُه آلاخشون اإلاىظىدون في مش٠ض العلىت ؤو ـىْ الٝشاس ،ومً
خىلهم ،ؤو بحن الىلْ الذاخلي الس يء في بالدهم ،وألاولاُ الجُذة
لبالد ؤخشي ٌّخٝذون ؤنها حعخٕلهم ؤو ١اهذ حعخٕلهم ،وما جضا ٥تهذد
وظىدهم وُٜمهم ومعخٝبلهم آلان ،وِىذما جدذر مشل هزه
اإلاٝاسهاث ،جخىلذ مؽاِش وبخعاظاث بالٍلم والحشمان والٕبن
وؤلاٜفاء (ِبذالحمُذ ،اإلافذس هٙعه ،)002 :وجترظم  -خحن ًخى٘ش
ً
الٍشوٗ اإلاىاظبت لها -ظلىُ٠ا بصاء مفذس الٍلم وؤلاخباهِ ،لى ؼ٣ل

مىا ٜٚومماسظاث ّ
مّبرة ًِ الش٘ن وؤلاخخجاط والاِتراك ،ؤو
ِ
ّ
الخمشد والشىسة.
وَّخٝذ  -الباخشان – بإن ؤلاخخجاط ًدذر هدُجت خالت ؤلاخباه
التي جفِب بّن ألا٘شاد في اإلاجخمْ والىاججت ًِ الخٙاوث الحاـل
بحن ؼشائذ هزا اإلاجخمْ ،خُض جىظذ ؼشٍدت حععى بلى بٜامت اإلاعاواة
بحن ؤ٘شاد اإلاجخمْ ،وؼشٍدت ؤخشي حععى بلى الاخخٙاً باالمخُاصاث
واإلا٣اظب التي جخمخْ بها ،وهىا ال بذ ؤن جفىذم بسادة اإلاعاواة بةسادة
دِاة الخٙاوث٘ ،خلجإ الؽشائذ التي حؽّش بالحشمان وؤلاخباه بلى
ألاظلىب ؤلاخخجاجي اإلافاخب للّى ،ٚمداولت منها للحفىِ ٥لى
خٝىٜها التي حّخٝذ ؤنها ظلبذ منها.
وَعخذ ٥مً مّىُاث هزا الخدلُل ِىذ اٜترانها بالجاهب الىٙس ي
والاهّٙالي للؽباب في بٜلُم ١ىسدظخان/الّشا ،ٛبإن هزا اإلاُل
ّ
والخمشدي الىاش يء لذي الؽباب ،الى ظاهب س٘مهم ل٣ل
الاخخجاجي
ّ
الُٝم العائذة داخل اإلاجخمْ ،ما هي الا سدة ّ٘ل مىىُٝت بصاء واْٜ
الحشمان والاخباواث اإلاترا٠مت لذيهم ،ألامش الزي ًم ً٢ؤن هخيبإ مً
خالله ،مً ؤهه ٜذ جادي بهم الحالت (معخٝبال) الى بم٣اهُت ؼشوِهم
في جىظُْ دائشة اخخجاظاتهم ؤو ختى الخمشد ِلى ماٌّخٝذون ؤهه
العبب وساء خشمانهم واخباوهم لمً ؤلاواس الّام للمجخمْ،
٘الؽباب – ٠ما ًالخَ– ًخمخّىن باظخّذاداث ظعمُت وِٝلُت
ّ
والخمشد ،ألامش الزي البذ وؤن ًلٝى لذي
وهٙعُت ١امىت هدى ؤلاخخجاط
ً
ً
الجهاث اإلاّىُت اهخماما ِاظال بها ٜبل ؤن ٌعخٙدل ،والا ٘انها سبما
ً
ظىٗ جترظم ظلىُ٠ا لخخدى ٥الى هىُ مً الحشا ٟوالاخخجاط
اإلافاخب للشىساث.
الفصل الاابع :
عاض يتائج الدراسة (إستٍتاحاتها وثوصياتها)
ً
أوال :يتائج الدراسة:
ً
بىاء ِلى ما ظب ٞمً الخدلُالث ومىاٜؽتها ٘ٝذ جىـلذ الذساظت الى
الىخائج الخالُت:
ً .1مش الؽباب في بٜلُم ١ىسدظخان /الّشا ،ٛبٍشوٗ ؤبعي
ما ًم ً٢ؤن جىـ ٚبه ؤنها الٍشوٗ اإلافاخبت إلاشاخل
الاهخٝا ٥وما ٌّتريها مً جىجش وٜلِ ،ٞذم اظخٝشاسِ ،ذم
ولىح للشئٍت ،ولّل رل ٤ساظْ بلى العُا ٛؤلاظخماعي
والاٜخفادي والعُاس ي الزي ٌِّؾ في ٌله.
ً .2خّشك الؽباب ال٣ىسدظخاوي بّٙل الخٕحراث والخدىالث
اإلاجخمُّت (العُاظُت ،ؤلاٜخفادًت ،ؤلاظخماُِت،
ً
الىٙعُت)٘ ،مال ًِ بحعاُ دائشة الالمعاواة ؤلاظخماُِت،
وبالخالي ُّ
ّ
الخاـت بهم ،بلى ِذد مً
حّٝذ الحُاة الاظخماُِت
ؤلاخٙاٜاث اإلاعخمشة والفشاِاث الىٙعُت وؤلاظخماُِت،
ّ
وـّىبت بلىٓ الهذٗ وبؼباُ الحاظاث ،جمخن بزشها
هخائج خىحرة ِلى الؽباب ؤبشصها الحشمان والؽّىس بالعجض
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والاخباه ،الزي بوّ٢غ في صٍادة وعبت البىالت واهدؽاس
الجشائم والاهدشا٘اث لذي الؽباب ،وؼُىُ ٌاهشة ؤلادمان
وحّاوي اإلاخذساث ،وهجشة ؤِذاد ٠بحرة منهم بلى خاسط
البالد ،لزل٘ ٤ةن خشمان الؽباب مً ٘شؿ الحُاة وِذم
الىٜىٗ بلى ظاهبهم وجد ُٞٝؤهذا٘هم ومخىلباتهم ،ظِؽ٣ل
ً
ّ
خىشا يهذد ؤمً اإلاجخمْ واظخٝشاسه ،خاـت وٜذ جطخمذ
ّ
بّذ ؤن حؽ٣لذ لذيهم اظخّذاداث هٙعُت وِاوُٙت
وظعمُت ١امىت ،سبما جىٙجش في ؤًت ٘شـت مىاجُت.
ٌّ .3اوي الؽباب ال٣ىسدظخاوي مً ٘ٝذان الؽّىس باالهخماء
ً
الحُٝٝي إلاجخمّه الزي ًشاه ِاظضا ًِ جلبُت سٔباجه
واخخُاظاجه وجإمحن معخٝبل له مما ّ
ِضص لذًه الؽّىس
باالخباه ٘مال ًِ الش٘ن للُٝم الخاـت بدماسجه و٠زا
اإلاّاًحر ؤلاظخماُِت العائذة والعلىت.
 .4بن ظُىشة مؽاِش الُإط وؤلاخباه والعلبُت والحشمان
لذي الؽبابِ ،ملذ ِلى ٔشط بظخّذاداث هٙعُت
وظعمُت جشحر في ٜشاسة ؤ٘٣اسهم ومؽاِشهم هضِاث
بخخجاظُت التي سبما جترظم ِلى ؼ٣ل ظلىُ٠اث ومىاٜٚ
ً
لأىت ِلى اإلاجخمْ والعلىت مّا.
ً
ثاييا :إستٍتاحات الدراسة:
ً
بىاء ِلى ما ظب ٞمً الخدلُالث وِشك الىخائج لىا ؤن وعخخلق
الاظخيخاظاث الخالُت:
ً
 .0ؤن الؽباب ِمىماً ،مشلىن ؤهمُت ٠بري باليعبت إلاخخلٚ
ً
ً
الؽّىب وألامم ِامت ،وللمجخمْ ال٣ىسدظخاوي خاـت،
وحؽٕلهم مجمىِت ٠بحرة مً الحاظاث واإلاىالب التي
ّ
ٌّذونها ؤظاظُت باليعبت لهم ،مشل:


خاظاث ٘عُىلىظُت (الىّام والؽشاب ،ألاوؽىت
الجعمُت.)...

 خاظاث هٙعُت (الؽّىس باالهخماء ،وؤلاهذماط ،وجٝذًش
الزاث .)...
 خاظاث اظخماُِت (الٝبى ٥والخٝذًش والاخترام .)...
ً .0دعم الؽباب بعماث وخفائق ّ
جمحزهم ًِ باقي الؽشائذ
ألاخشي ،ل٢نهم وبالشٔم منها٘ ،ةنهم ًىاظهىن مىاٜٚ
ومؽا١ل إحتهاعية ١التهمِؾ والفّىبت في الاوسجام
والخىا٘ ،ٞومؽا١ل يفسية ١الخىجش والٝل ٞوالٙؽل
والؽّىس باالخباه ،ومؽا١ل إقتصادية ١البىالت وهٝق
الذخل ،ومؽ٢الث صمية ١اإلدمان ِلى ؤلاهترهذ واإلاىاد
ّ
اإلاخذسة٠ ،..زل ٤مؽ٢الث يفسية  -سياسية ٠مّٚ
اإلاؽاس٠ت العُاظُت ،بلا٘ت لىائٙت ؤخشي مخخلٙت مً
ً
جبّا لخفائفهم واإلاشخلت الّمشٍت التي ّ
ًمشون بها.
اإلاؽا١ل

 .3و٠ىدُجت خخمُت إلاجمل هزه اإلاىا ٜٚوالفّىباث
ّ
اإلاخمحزة ،ؤـبدذ
واإلاؽ٢الث التي جىاظهها هزه الؽشٍدت
ً
ً
ً
حّاوي ؤإلاا ومخالا ِعحرا ظشاء وا ْٜالحشمان وؤلاخباه،
وؤن ِىامل الحشمان والتهمِؾ هما ؤ٠بر ّ
وؤؼذ مً ِىامل
ؤلاخباه مً خُض الخإزحر ِلى الؽباب في هضِتهم هدى
الاخخجاط والّى.ٚ
ً
ثالثا :ثوصيات وإقتراحات الدراسة:
في لىء ما جىـلذ اليها الذساظت الحالُت مً هخائج واظخيخاظاث،
ًىص ي الباخشان الجهاث اإلاّىُت ،بما ًإحي:
 .0مً واظب الح٣ىمت الاجدادًت و٠زل ٤خ٣ىمت ؤلاٜلُم
الّمل بمبذؤ الّذالت وجىظُْ ٜاِذة اإلاؽاس٠ت الّامت
والٙاِلت للؽباب في ألاوؽىت ؤلاظخماُِت ألاظاظُت
الحُاجُت في مجاالث (ؤلاٜخفاد ،العُاظت ،ؤلاداسة ،التربُت
والخّلُم ،الصحت ،ؤلاهخاط وؤلاظتهال ،)...ٟوبجاخت الٙشؿ
ً
ؤمامهم ،جمهُذا إلهذماظهم في اإلاجخمْ الّام.
٠ .0ما وجىص ي الذساظت الخذسَعُحن في مذاسط وظامّاث
ؤلاٜلُم بمشوسة بًالء مىلىُ ؤلاخباه إلاا له مً اوّ٣اظاث
ظلبُت ِلى ٘اِلُت ؤداء الؽباب ،مً خال ٥تهُئت البِئت
اإلاىاظبت والهاد٘ت لخّذًل ؤبّادها الاهّٙالُت ،وـىال بها الى
اإلاعخىٍاث اإلاخىاصهت ،باظخخذام وظائل الخإزحر الاظخماعي
اإلاخاخت١ ،اإلادالشاث الخشُُٙٝت ،وِٝذ وسػ الّمل،
والذوساث الخذسٍبُت لخىمُت اإلا٣ىن اإلاّشفي والاهّٙالي
الخُٙ٢ي في شخفُت الؽباب.
ِ .3لى اإلااظعاث الشظمُت راث الّالٜت لشوسة ولْ بشامج
وخىي إلاىاظهت خاالث ؤلاخباه والٙؽل الزي ٌعدؽّشه
الؽباب ال٣ىسدظخاوي مً خال ٥اجباُ وش ٛوؤظالُب
هٙعُت ،جخممً الخٝذم باججاه الهذٗ ِىذ الخّشك
إلاؽ٣لت ؤو ِٝبت ما.
ِ .1لى آلاباء والٝائمىن ِلى ؤمىس الؽباب ،الاهخمام بشِاًت
الؽباب وجىمُت ٜذساتهم ؤلابذاُِت ،مً خال ٥مشاِاة
الجاهب الىٙس ي والاهّٙالي الخاـت بهم ،وِذم مماسظت
المٕي ِليهم ،والّمل ِلى الخخ ُٚٙمً ّ
خذة ومعخىي
ّ
الخمشد والاخخجاط لذيهم.
 .2لشوسة اهخمام وظائل الاِالم اإلاشئُت ،واإلاعمىِت،
واإلاٝشوءة في ١ىسدظخان ،بـمىلىِاث خاـت بمؽ٢الث
الؽبابِ ،بر سـذ مٍاهشها وابشاص معاوئها للشؤي الّام،
ورل ٤مً خالِٝ ٥ذ وسػ ِمل صحُٙت وهذواث
ظماهحرًت وِمل جدُٝٝاث صحُٙت ّ
جبحن آزاسها الماسة في
جيؽئت الجُل الىاِذ ومعخٝبلهم

Page 384

Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022

ً
ً
ً
ؤخحرا ،واظخ٢ماال للذساظت الحالُت وجىىٍشا لهاًٝ ،ترح الباخشان ِلى
ً
الباخشحن معخٝبال ،اظشاء الذساظاث الخالُت:
 .0اظشاء دساظاث ممازلت للذساظت الحالُت ِلى ؼشائذ
اظخماُِت اخشي مشل (اإلاىٌٙحن ،الّما ،٥الحشُ٘ىن،
الىاصخحن ،)...ومٝاسهت هخائجها بيخائج الذساظت الحالُت.
 .0اظشاء دساظت ًِ معخىي الؽّىس باإلخباه لذي الىالباث
مً خشٍجاث الجامّاث ال٣ىسدظخاهُت.
 .3بظشاء دساظت خىِ ٥الٜت وظائل الاِالم بالّىٚ
والاخخجاظاث الؽبابُت في بٜلُم ١ىسدظخان.
قائهة املصادر
ً
أوال :باللغة العابية:
.1

.2

.3
.4

.5
.6

.7

.8
.9

ببشاهُم ،خعىحن جىٌُ٘ ،)0666( ٞاهشة الّى ٚالعُاس ي
في الىٍم الّشبُت ،ه ،0مش٠ض الذساظاث الىخذة الّشبُت،
بحروث -لبىان.
الحاٌغِ ،بذ الىهاب ظىدة ( ،)0202جٝذًش الاخخُاظاث
ألاظاظُت للع٣ان اإلادلُحن ٠مذخل للخىمُت الؽاملت،
(دساظت ميؽىسة) ،داس الخل للىباِت ،مجلت دساظاث في
الخىمُت واإلاجخمْ ،الّذد.3:
الحٙنيِ ،بذ اإلاىّم ( ،)0222مىظىِت ِالم ِلم الىٙغ،
ط ،0ه ،0م٢خبت مذبىلي ،مفش.
داُ٘ذوٗ ،لىذا ،)0653( ٥مذخل الى ِلم الىٙغ (جشظمت:
ظُذ الىىاب وآخشون) ،داس ما ٠جشو هُل لليؽش وداس اإلاشٍخ
لليؽش ،الشٍاك – العّىدًت.
ـلُبا ،ظمُل ( ،)0652اإلاعجم الٙلعٙي( ،زالزت ؤظضاء)،
روي الٝشبى لليؽشٜ ،م -بًشان.
ِبذ الحمُذ ،ؼا٠ش ( ،)0204الخٙعحر الىٙس ي للخىشٗ
وؤلاسهاب ،ه ،0ظلعلت مشاـذ ،الّذد ( ،)34وخذة
الذساظاث اإلاعخٝبلُت بم٢خبت ؤلاظ٢ىذسٍت -مفش.
ٔباسي ،زائش ؤخمذ؛ وؤبى ؼّحرة ،خالذ مدمذ (،)0202
ظُ٣ىلىظُت الصخفُت ،ه ،0م٢خبت اإلاجخمْ الّشبي،
ِمان – ألاسدن.
ٔحر ،جُذ سوبشث ( ،)0221إلاارا ًخمشد البؽش؟ ،ه ،0جشظمت
ووؽش مش٠ض الخلُج لألبدار ،دبي ،الاماساث الّشبُت اإلاخدذة.
الٝلُىبي ،خالذ مدمذ ( ،)0202ؤلاخباه ِىذ الؽباب..
ألاظباب والّالط( ،مٝاِ )٥لى مى :ْٜاإلاذًىت ؤوهالًً ،مخاح
https://www.alالشابي:
ِلى
madina.com/article/42774/

 .11مدمذ٘ ،ائحز ببشاهُم ( ،)0206ألاهىمي الاظخماعي في بٜلُم
١ىسدظخان ،دساظت مُذاهُت (باللٕت ال٣ىسدًت) ،ه ،0مّهذ
العُاظاث الّامت ،مىبّت سۆژههالث – ؤسبُل -الّشا.ٛ
 .11مفىٙىً ،ىظ ٚخمت ـالح ( ،)0203ؼباب الّشا/ٛ
جدذًاث و٘شؿ مً الاٜفاء الى اإلاىاوىت ،بدض ميؽىس في
وٜائْ مىٍمت ألامم اإلاخدذة /بشهامج الخىمُت البؽشٍت.
 .12اإلااؼش الّشبي ،جٝشٍش اإلاش٠ض الّشبي لألبدار ودساظت
العُاظاث،0202 / 0206 ،
 .13اإلالُجي ،خلمي (ِ ،)0222لم الىٙغ الا١لُيُ٣ي ،ه ،0داس
النهمت الّشبُت ،بحروث –لبىان.
 .14مىٍمت الهجشة الذولُت ( ،)0203( )IOMالخٝشٍش العىىي،
اـذاس اإلاىٍمت الذولُت للهجشة ،ظىَعشا.
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Abstract
Rebellion and protest are a human and historical
phenomenon known to most societies and different
human cultures. This phenomenon is characterized by its
ability to disrupt social, political and cultural structures,
especially the structures of regimes characterized by their
authoritarian and tyrannical tendencies.
Both Iraq and the Kurdistan Region are witnessing a
remarkable growth in the forms and images of protests in
recent years. On more than one occasion, protest
movements have appeared and are practicing their
denouncing action in response to political, social,
economic and psychological pressures, and human rights
setbacks, by (the state) or others, perhaps the most
prominent of which is Which has become surfacing
related to the series of failures that resulted from the
inability of the political elite to provide alternatives and
solutions to the dilemmas in which society has become
floundering and which ended with the emergence of
multiple behavioral patterns that express blatant protest
tendencies among young people, especially protesters,
such as discontent, grumbling and rebellion against the
deteriorating social reality due to The spread of
unemployment and poor services, which resulted in many
behavioral deviations and social problems, among large
groups and sectors of young people, such as addiction
and involvement in theft gangs and the expansion of the
phenomenon of extremism and violence.
Accordingly, this study aims to provide a sociological
vision about the dialectic of the relationship between
frustration and protest tendencies among the Kurdish
youth, and to analyze the reasons behind this
phenomenon, which seem to many observers and
researchers necessitating research in view of the rapid
political transformations taking place locally, regionally
and even internationally.
Keywords:
Frustration,
relative
deprivation,
aggressive, protest tendency
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